
Weten, ontwerpen en vernieuwen

Buiten aan de 
slag met taal
In een praktijkgemeenschap kun je tegelijkertijd werken aan  
je eigen ontwikkeling en aan de ontwikkeling van je vakgebied. 
Hoe kan het werken in een praktijkgemeenschap bijdragen aan 
kennis over het werken met jonge kinderen?
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In het onderzoek ‘Hoofd, schouders, knie 
en TAAL’ werken we in praktijkgemeen
schappen (communities of practice) 
(Ponte et al., 1997; Van DijkWesselius et 

al., 2018) aan de volgende vraag: hoe kun je de 
fysieke ruimte waarin kinderen spelen inzetten 
voor de taalontwikkeling van de kinderen?

Taalontwikkeling in de praktijk
Veel taalprogramma’s die worden gebruikt 
door pedagogisch professionals in de kinder
opvang, peuterspeelzalen en de eerste 
groepen van het basisonderwijs gaan uit van 
het idee dat je taal ontwikkelt met taal. Veel 
boekjes lezen, werken aan nieuwe woorden 
met mooie woordkaarten en gesprekjes voeren 
met kinderen: taal, taal, taal. Toch is het de 
ervaring van veel pedagogisch professionals 
dat deze taalprogramma’s vaak niet zo goed 
werken voor de kinderen voor wie de program
ma’s misschien wel het meest bedoeld zijn: 
kinderen met een taalachterstand. Voor deze 
kinderen zijn taalprogramma’s vaak te talig en 
ook wel een beetje ‘drammerig’ als het gaat om 
de hoeveelheid woorden die je de kinderen aan 
moet bieden. Het werkt niet goed om los bezig 
te zijn met taal tijdens speciale taalmomenten. 
Met taal ben je de hele dag bezig en het zou 
verbonden moeten zijn aan ervaringen en spel. 
Binnen het onderzoekproject ‘Hoofd, schou
ders, knie en TAAL’ onderzoeken we hoe je op 
nieuwe manieren de taalontwikkeling van jonge 
kinderen kunt stimuleren. We gaan met de 
kinderen naar buiten, het liefst naar de natuur 
en onderzoeken hoe je de fysieke omgeving 
waarin kinderen spelen kunt inzetten voor de 
taalontwikkeling (Prins & Hovinga, n.d.).

Praktijkgemeenschappen
In een praktijkgemeenschap trek je samen  
op als collega’s die hetzelfde werk doen.  

I

We gebruiken de praktijkgemeenschappen  
om op systematische wijze zicht te krijgen  
op de volgende drie zaken:
1. Welke kennis over taalontwikkeling gebruik 

je dagelijks in je werk (werken en weten)?
2. Welke andere manieren zou je eens willen 

proberen als het gaat om het stimuleren van 
de taalontwikkeling (werken en ontwerpen)?

3. Hoe vernieuw je je praktijk door spelen in de 
natuur in te zetten voor de taalontwikkeling 
(werken en vernieuwen)?

1. Taalontwikkeling: werken en weten
Tijdens de momenten waarop we bij elkaar 
komen als praktijkgemeenschap, beginnen we 
met elkaar verhalen te vertellen. Verhalen die 
ons zicht geven op wat we allemaal al weten 
over de taalontwikkeling, wat we ermee doen 
en wat ons daarin opvalt.

Op een mooie herfstdag gaat juf Miek met haar 
groep naar buiten. Ze loopt met de kinderen 
langs een struikje op het plein. Net buiten het 
hek staat een boom die zijn blaadjes aan het 
verliezen is. Yasmila is twee jaar, maar zegt 
nog niet zoveel. Ze loopt naar de plek waar  
de blaadjes liggen en pakt wat blaadjes op.  
Juf Miek loopt naar Yasmila toe en gooit wat 
blaadjes omhoog. Yasmila lacht en pakt ook 
blaadjes op die ze in de lucht gooit. Er komen 
nog wat kinderen aan en het wordt een lekker 
bladergooifeestje. Aan de rand van het pleintje 
staat Joep. Hij staat er wat verloren bij. Juf 
Miek neemt Joep bij de hand om hem erbij  
te betrekken.

Over bovenstaand voorbeeld praten we samen 
door. Yasmila zegt weinig, maar Miek maakt 
zich weinig zorgen over haar taalontwikkeling. 
Bij Joep is dat anders. Waar komt het gevoel 
vandaan dat je je bij het ene kind wel zorgen 
maakt en bij het andere niet? Dat proberen  
we samen boven tafel te krijgen. ‘Je ziet dat 
Yasmila mij begrijpt, ze heeft plezier in het 
spelen met de blaadjes, het lukt haar om mee 
te doen en plezier te hebben.’ Door heel goed 
naar zo’n voorbeeld te kijken, word je  
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bewust waar je van uitgaat als je met  
de taal ontwikkeling van de kinderen bezig 
bent, zelfs voordat kinderen al daadwerkelijk 
gesproken taal gebruiken: ten eerste weet je 
dat taalbegrip voorafgaat aan taalproductie  
en ten tweede weet je dat bij kinderen ervaring 
voorafgaat aan begrip. Daardoor weet Miek 
dat ze met Yasmila volop bezig kan (en moet) 
met het toevoegen van taal aan de ervaringen 
tijdens het bladeren gooien. Maar Joep vergt 
een andere benadering. Hij moet zich eerst 
veilig voelen, anders kun je nooit begrijpen dat 
dit leuk kan zijn. Dat doet Miek door hem bij  
de hand te nemen en hem de ervaring ‘in te 
trekken’. Dan wordt meteen de derde les van 
dit voorbeeld duidelijk: zelfs een bladergooi
feestje is een taalmoment, ook als er weinig 
gezegd wordt. Met taal ben je de hele dag 
bezig, het vraagt je voortdurende aandacht. 
Zo hebben we zicht gekregen op de stille 
kennis die onder het intuïtieve handelen ligt 
(Simons & Ruijters, 2008): ervaren, begrijpen, 
benoemen. Nu kan die onbewuste kennis veel 
bewuster worden toegepast.

2. Taalontwikkeling: werken en ontwerpen
Met die bewuste kennis ga je vervolgens  
aan de slag. Het is nu duidelijk waarom een 
woordenschatmoment, zoals het laten zien  

van plaatjes en het benoemen van de 
woorden, voor veel jonge kinderen 

niet voldoende is: kinderen 
hebben ervaringen nodig bij  

de woorden. Miek gaat met 
haar collega’s uitzoeken  
of ze woordkaarten in  
hun programma kunnen 
vinden die met ervarin
gen tijdens het buiten
spelen te maken hebben. 
Als kinderen buiten zijn, 
staan hun zintuigen extra 

open. Wat zijn nu typische 
dingen die je daarom  

beter buiten kunt doen dan 
binnen? Wat leren kinderen in 

die buitenervaringen te begrij
pen? Hoe kunnen we aan dat begrip 

 nieuwe woorden koppelen? Het gebruik van de 
woordkaarten komt in een ander licht te staan. 
Ze beginnen met het organiseren van ervarin
gen met alle zintuigen waardoor de kinderen 
betekenissen leren die ze vervolgens kunnen 
koppelen aan nieuwe woorden. Zo ontwerpen 
ze een manier van handelen die kinderen helpt 
om de betekenis van woorden actief te verken
nen en te leren. Op die manier zijn ze druk 
bezig met het ‘semantiseren’, een van de fases 
van de viertakt (Van den Nulft & Verhallen, 
2002). Maar het inzetten van buitenspelen in  
de natuur voor de taalontwikkeling werkt niet 
alleen voor woordenschatontwikkeling.

Meester Dennis gaat met de kinderen  
van groep 1 en 2 naar de kinderboerderij.  
Dit bezoek staat in het teken van het thema 
‘Dieren in de lente’. Ook Dennis werkt met  
zijn collega’s in een praktijkgemeenschap om 
te zien hoe je de buitenomgeving in kunt zetten 
voor de taalontwikkeling. Samen hebben ze 
bedacht dat de verschillende dierengeluiden 
zouden kunnen helpen bij het ontwikkelen van 
het luisteren. Daarom wordt tijdens het bezoek 
aan de boerderij bij ieder dier even afgewacht 
tot hij geluid maakt. Daarna mogen de kinde
ren het geluid nadoen. Aan de hulpouders die 
mee zijn, wordt gevraagd om op te schrijven 
wat ze horen. Bij koe komt te staan: 
‘Oeoeoeooeh’ (heel hoog en hard), 
‘Muuuuuueh’ (laag en brommerig).

Op school praat meester Dennis met een  
klein groepje kinderen over de geluiden die  
zijn opgeschreven door de ouders. De kinderen 
maken opnieuw de geluiden en hebben  
het samen over de verschillen die ze horen.  
Osman merkt op dat een koe nooit gewoon 
‘Boeh’ zegt. Dexx zegt dat hij niet de ‘b’ hoort 
als hij naar het geluid van de koe luistert, het 
klink meer als ‘Mmmuuuuuh’ en het begint  
met een ‘m’. Ook de geluiden van andere 
dieren worden geanalyseerd. Kinderen uit 
groep 1 en 2 hebben samen lol in het nadoen 
van de dieren en de kinderen die al op klank
niveau naar taal kunnen luisteren, zijn zonder 
dat ze het weten druk bezig met klankanalyse 

Combineer natuur en spel 
om aan de taalontwikkeling 
van kinderen te werken
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Met taal ben je  
de hele dag bezig

en klanksynthese. Dit was precies wat Dennis 
wilde uitproberen. Je kunt nieuwe woorden 
aanleren in de natuur, maar je kunt er ook 
werken aan fonemisch bewustzijn. Omdat 
dierengeluiden niet echt wat betekenen, kun  
je er makkelijker klankspelletjes mee doen  
dan met gewone woorden. De betekenis van 
het woord zit ze niet in de weg bij het luisteren 
naar de klanken van dierengeluiden (Werkmap 
Fonemisch Bewustzijn, n.d.).

3. Taalontwikkeling: werken en vernieuwen
Door te werken in een praktijkgemeenschap 
krijg je zicht op wat je doet. Daarnaast ga je  
op een systematische manier nieuwe dingen 
uitproberen. Hierdoor leer je hoe jouw betrok
kenheid bij de ontwikkeling van de kinderen  
in elkaar zit en leer je werken naar de behoefte 
van de kinderen. Je wordt kundig in het 
doorzien van de ontwikkeling van dit kind  
en kunt benoemen hoe jij vindt dat het gaat. 
Niet zomaar vanuit gevoel, maar omdat je je 
professionele intuïties met anderen besproken 
hebt (Ruijters et al., 2014). Je hebt systema
tisch gekeken naar wat wel en niet werkt. 
Daardoor heb je zicht gekregen op verschillen 
tussen kinderen. Je hebt geleerd waarom je  
je daar soms zorgen over moet maken, maar 
soms ook helemaal niet. Bovendien heb je in 
de praktijkgemeenschap zoveel nieuwe dingen 
uitgeprobeerd dat je ook beter weet wat je 
moet doen als je je zorgen maakt. Zo ben je 
oordeelkundig geworden over de ontwikkeling 
van dit kind. Daardoor kun jij de leiding nemen 
in een gesprek met bijvoorbeeld ouders over 
dit kind en ben je een partner als er besluiten 
genomen moeten worden die te maken hebben 
met de ontwikkeling van dit kind (Snoek et al., 
2019).

De aanpak met de geluidsopnames is verdie
pend en verbindend; kennis en vaardigheden 
van professional en team nemen toe en daar 
hebben peuters en ouders iets aan. Emmy kan 
de geluidsopname aan Maria’s moeder laten 
horen. Regelmatige taalopnames maken een 
ontwikkelingslijn duidelijk. Bovendien blijkt 
dat kinderen tijdens spel vaak meer taal 
gebruiken dan ze doen in een gesprekje met 
een volwassene. Door de opnames tijdens  
het spelen ontstaat een ander beeld van de 
taalontwikkeling. Zo kun je samen een nieuwe 
praktijk ontwikkelen: door weten en ont
werpen kom je tot vernieuwing.

De literatuurlijst is te vinden op: 
www.hjkonline.nl/artikelen

Emmy heeft in haar peutergroep een dokters
praktijk voor dieren. Binnen is de praktijk voor 
de knuffeldieren, buiten wordt er gewerkt  
met bakjes, pincet en loep. De materialen en 
instrumenten helpen de kinderen om volop te 
handelen in het spel. Als Emmy meespeelt als 
assistent of klant, hoort ze wat de kinderen 
zeggen en kan ze taal uitlokken en toevoegen. 
Om de taalproductie wat preciezer te ‘vangen’, 
legt ze een dictafoon neer. Als ze dat twee keer 
heeft gedaan, bedenkt ze dat ze dat buiten ook 
kan doen. Enkele minuten is al voldoende voor 
veel informatie. Haar collega Senem neemt  
de buitenopname voor haar rekening. Bij het 
werkoverleg voor de nieuwe week wisselen ze 
de opnames uit en noteren ze beide wat hen 
opvalt bij het terugluisteren. De zorgen van 
Emmy over de verstaanbaarheid van Maria 
worden door Senem niet gedeeld. Maria praat 
buiten harder, met meer lef, al zijn de zinnen 
meestal niet volledig. Ze besluiten nog een 
week enkele opnames te maken en deze in  
het teamoverleg in te brengen.
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